zAPl5
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUP|TELSWA OBCE ŠTĚPÁNOV|CE

KoNANÉHo DNE 15.4. 2019

i.4

Přilomni: V]z prezeíční|st na
0věřovatelézápi5u: n3.MchalPánský,siani9lavJelinek

zás.dánizasiúpite stva bylo svoláno ve smyšlu rákona o obcich č,123/2ooo sb,
2astupit€léiobčanébvliVestanovenénlerhinulniormovánió]ehokonáni,
Prezence piítomný.h žastupite ú tvořipřiohU zápilU a 5oh edem na piítomnostje

j€dnáni

u5nášení íhopné.

Navržený programi
2.

urč€níověřováteló

zápisu,.apl§ovaÉlé

3, s.hvil.nípro8En!ledňánízo

a, Ro.po&ovárměňá, njkuppoz.nku
5, Novéob.cníweb6véštřánky

zasedánizahájilnaíostaob.elngVladklaVLudVik,ktérýpřiVitalvšechnVpřitomné.

2. Určéníověřovatělúazapišovatel€
ověiovat€libyl

UrČéning. M cha]P3nský astánnlav]eLinekzapBovat€l€m

lnE, Rádka

s.hvál.n6 všémipříromnými.

3.

schvál€níprográmu j€dnánizo
K programUj€dnáni nebyly dod.tečnénáVrhV,
s.hválenó všeni přítomnÝmi,

{,

s.hváleňí rozpoéové žňěny
Navrhováná róupočtová zňěna č 5/2019 V€ Výji 4oo oooi Kč se rýká odkoupéni
pozeňku pod zakoupenóU halou ód paniFu6tové a pana chm€lá (znal€.kÝ posudek
s.hvál.ňo vš€mi přitonnými,

5,

Nové webové stránkyob.e
Nové Webové sllánkv by měla pódlé náVrhu zprácovaném č|enem zastupile|stva
stanislavem Jélinkéňsp ňovaitato kritér a:
XHTMLa cssj
HŤTPsprotóko 155l certiíikát]j
Respón3ilniwéb desi8n {podpora altérnatvnich zobrazovacích zářizéní pii
proh iženíWébú),
Lehko póuž]lé]nýredakčnisvýéň5podpóroú
óptimalizácé plovyhledavačé;
Přiiémný, ne přil š dominántni de5]cn;

.
r
.
.
.

.

sdíleníákruá ni.h článkůa př6péVků na soc]álních snich lFa.ebook,

.
.

Ry.hlé náčiiáníwWW5tránky;

podporaáternatvnich intéřnélových próhlížečůpř aktúaližac]obsahuwebu.
Fřmy nabízejíci Webové stránkv pro obce a autoři stáVajici.h webových stránek by]y
požádánv o cenové nabídky de výše Uvedené specifkace. Nabidku předlož]y íiímy

.
.

ARA(ls & BEILEV LLE žhotoveni§tránek82 5oo, Kč,Webhostin8za rok 3600 Kó
technické podpóíá lDM/měsic ná rok4aooo(čj
ANTEE zhotovenlstránek 22 500,_ ki spráVa Webu (Webho§tnc, mailhosrins do
30 schránek) 3000,_ kč / rok Př€vod kotrpetního stáVajiciho obsahu v cené

.

GAL]LEo

CORPoRAŤoN zhotoveni stránek 249oo,- xČ, správa webu
Webhosting, máihosting do ]r0 schránek 6900,_ Kčlrok, pievod ob§áhu
3pojenéhós e€klatvouvceněwebu,ostátni5tránkyvévlastnir€ž
povltupnim
žaškóleňi, n€bo 990,-/h,

prójédnáiiVzastupiié §tvu byla vrybrána fřma ANTEE
schváleno 3 piítonnýml, ldržéls€ 1.
Po

6.

Pásport koň una ka cí
staroslá obcé 9eznámil přítonné sobsáhéň spaspoltém komuniltaci Včeině €raícké
část ise záhrnUtim nový.h ulicŠlěpánoýic (slun€čná a prúběžná), Paspon komunikácíje
nutnýpró př€Vodstátnich pozeúkúzpo,€mkového úřadu pod komunikác€miudarma do

Palport komunika.l s.hvál€n

7,t,

3

přitoň.Ými, zdržel 3e 1.

Účétíízávěrka2o13 zákládníá mai.řské školv Štěpánovi.é
starósta obc€ předložilčlénúmzastupitelstva ročniúčelnižávér[u
za rok 2018 zák]adnia
ňdLelóe, ólý ilépJnovi.F \ +.dél ho,pooáí.r'i l V, \l"p" ló,,.e ! n|| |alóo qo
Kč zastúpitélrlvo pro]€dna]ó a schVá lo ročniúčetnizáVéíkU
zŠa MŠŠtěpánóvjce d]e
plótókólu (přioha 3), Dále bylschVálen hóspodáiský Výs édek ikoly Vé Výši 1a 390,99 Kč
a]ehorozdé|énidofondu odměn Vé výš]7ooo,, Kč a do rerervnihóJonduv€Výš 739099

kč, Dále by schválen zastuprekiv€m

ódpisový pán školy na íok 2019 (přioha 4) a
přiiimáni
možnost
a wuživánísponzorekých darů.
5chváléno všeml přítoff nÝmj,

7,2. lnvéntariza.e2013

starósta ob.e seznámil přitomné píůběhémá l obsahem nventarDaci 2013, n€bvV
zjštěnY žádnéódchylkv á
opatřeni k prúběhu inventur stav majetku by|
'ádná lpiiloha 5) staíútaób.é róVněž informovalo Wši
zaznaménánvinVenturnich 50upisech
nnančnichzůstatků na účtechóbc€
5.hýáleno všéňipřitomnÝml,

7.3.

k31.12.2013

Ťěžba kl rcvcovéh o

d řeva
piitomné
starosta obce seznámil
ltěžbou kúrovcového dieva Vobécnim ]ere Ťěžba
byla ukonč3na, píodé] dřéVa]e rajištěn ínmou Almea s,r,ó, GmlóUvá Almea- přiloha 6),

opÉwbudow bÝÉléhokřavína
srarosta ob.e nlormova přilomné o opravách budovv a plánu zajištěni a íungováni
budoucího sběrného dvora, Budevvpracována sňérnice naj€holUngovánl, píovo.niřád
a etákprofun8ovánisběrnéhodvóraproobyvát€eob.é,
7.4.

7.5. Dokonč€ni štř.chy márnl.é
starósta obce ]ňformova pihomné odokončenistřechystře.hYmárnice na hibitově,
7.6. Nová ,práv.ová sotolóvnY

slaroí3 obce ]níolmóVá přitomné ó novésprávcové sokolovnv.
7.r. Denniivííemítnutídoracé
íá Wbudovanou le9nl cestu
starosb obce nlormová přitomné o défnitvnim zamitnlti dótace na VYbudovanou
8nicestu (přiloha 7),

konstřlkce na hrázi rybnfua a u ávořé ná .vklóštezc.
'.a.
starosta
ob.e iníoímoval piitomné ó kón5trulci proli úniku ryb na hrázi rvbnika á o
]nsta]ováné záVořé ná cvklostežce Štěpánovce - Hvozdec, kVů ]žamereíivjézduaut na
prdéklóvé dokuňeňta@
stáíosta obce iníormoval přítomné žadáni projektové dokumentac€ na .hódniky
VTřeboňské Ulici (konéc ob.e šměrem nó Třeboň) Dašízpracováváné projekly j5ou na
7,9, zadání

čktičkuá část kaná Da.é ná

vráiíně na

sokolovnu a ná b\,,tób7 dúm.

7,1o. Čištěnikánallzace na návsi á oplavY cest

stórosta obce informoval přítómné o čištěnikanaizace na návsl a opravách .ést (za
Bumann)k ésUaúkravína,

starosta obce iníorm.Va přítomnéo Vitániobčánkú, klérése uskUtečnilo 1o 3, 2o19
V láni5e uiá-tnl /.ódr, . lo dálŤ,,
7.12, sffělni.e
porkytován í o.h
"o
dez infé*čnichprostře d kú "

tá

nný.h pra.óvňí.n prosti.dkÚ, nv.í.h, čistící.ha

starost. obcé séznéňilpřilomné l Vypra.ovanou směííici,,o poskvtóVání ochranný.h
pracovni.h prostředků, ňVcich, čistícicha dezinfékčni.h prostřédků'' 1přioha 3),
s.hváleno vš.mi přítomňýói,

oálé bvly dó zastupitektvu sobčany dkk0továny dalši podnélv: népovol€né parkováni
íVbářú na břehU náVérního rybníka, WčištěniodpadU na hibitově, děratDace kanal zace,
kontloiaužáVérúvodovodnihoiádu, apačehmVžUdo esa
Na ,ávěl siálosta ób.e podékoval Všéfičeiům,astupnéLNaipiiróňnýú občanŮm ža
účastna za§edánízastup tektva,

/,

starósta:

ln., v|ádi,lav Ludvík

ověřovatélé: ln8. Ml.hál Pánský

Ve Šrěpánovicích dne 23,4.2019

